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Sakstittel:  FORHÅNDSTEMMESTEDER- OG TIDER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby Valgstyre vedtar følgende Forhåndstemmesteder og- tider for Kommunestyre- og 

Fylkestingsvalget 2019: 

 

1) Tidligstemmegivning kan avgis ved Servicekontoret i Kjøllefjord i tidsrommet 1.juli – 

9.august hverdager kl. 10.00-14.00 

2) Forhåndsstemmegivning kan avgis ved følgende steder: 

 Kjøllefjord:                      Servicekontoret hverdager 10.8. – 6.9. kl. 10.00-14.00 

 Lebesby:                          Lebesby bygdetun 16.8 og 5.9 kl. 10.00-15.00 

 Kunes:                             Kunes Grendehus 4.9 kl. 12.00-16.00 

 Veidnesklubben:             Veidnes Grendehus 3.9 kl. 13.00-16.30 

3) Ambulerende stemmegivning:  

 Kjøllefjord/ Dyfjord:     6.september. – Søknad må være kommet innen 5.9 

 Lebesby og omegn:       5.september. - Søknad må være kommet innen 4.9 

 Kunes:                          4.september. – Søknad må være kommet innen 3.9 

 Veidnesklubben:          3.september. – Søknad må være kommet innen 2.9 

4) Stemmegivning ved institusjon: 

 Kjøllefjord sykehjem: 6.september  

 Fjæratunet omsorgssenter: 6.september 

 Lebesby omsorgssenter: 5. september 

 

Valgstyrets sekretariat skal påse at ovennevnte datoer blir publisert og annonsert 

tilstrekkelig gjennom internett og media.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Tidligstemmegivning 

Velgere kan avgi stemme innenriks fra 1.juli, såkalt tidligstemme. Det skal være mulig å 

tidligstemme frem til og med 9.auust, det vil si frem til den ordinære 

forhåndsstemmegivningen starter 10.august. Formelt vil slik ‘’ tidligstemmegivning’’ være 

en del av forhåndsstemmegivningen, men perioden 1.juli til 10.august betegnes 

tidligstemmegivning og perioden fra 10.august til fredag før valgdagen betegnes ordinær 

forhåndsstemmegivning.  



Ordningen gjelder alle velgere. Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke 

har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Det kreves 

imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han/hun ikke har anledning til å 

forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.  

 

Ordinære Forhåndsstemmegivning innenriks 

Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10.august i valgåret, jf. 

valgloven § 8-1 første ledd. Faller 10.august på en lørdag eller en helligdag, starter 

forhåndsstemmegivningen påfølgende hverdag, jf. valgloven § 15-5.  

I år faller 10. august på en lørdag, derfor starter forhåndsstemmegivningen mandag 12.august. 

 

Forhåndsstemmegivningen kan ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen, jf. § 8-1 

annet ledd. 

 

Åpningstid 

Åpningstid ved mottak av forhåndsstemmegivning har tradisjonelt fulgt kommunens 

åpningstider. 

 

Krav til lokalene der forhåndsstemmegivning skal foregå- Valg av lokale 

Valgloven §§ 8-3 første ledd og 9-3 annet ledd stiller enkelte krav til de lokalene som skal 

benyttes til stemmegivningen. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og være 

tilgjengelig for velgerne.  

 

Sted for forhåndsstemmegivningen 

Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. Det er imidlertid et 

lovfestet krav av det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner.  

Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha 

forhåndsstemmemottak i kommunen. Det samme gjelder for lokalenes åpningstider. Loven 

bygger imidlertid på en forutsetning om at det i hele perioden skal være mulig å 

forhåndsstemme minst ett sted. Dette gjelder likevel bare på vanlige hverdager (mandag-

fredag).  

 

På helse- og sosialinstitusjoner 

Etter valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a skal det avholdes forhåndsstemmegivning på 

helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem mv. 

Det er ikke adgang til å vedta at det bare skal avholdes forhåndsstemmegivning på enkelte 

helse- og omsorgsinstitusjoner. Det skal avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved 

alle institusjonene. Av hensyn til sent ankomne forhåndsstemmer, bør 

forhåndsstemmegivningen legges så nært opp til valgdagen som mulig. Alle velgere har 

adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personalet og andre 

velgere.  

 

Ambulerende stemmegivning 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 

forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de 

oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Valgstyret fastsetter svarfristen for når 

søknaden må være kommet inn til kommunen. Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt 

mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret må kunngjøre ordningen med 

ambulerende stemmegivning i god tid før fristen.  

 



Kunngjøring av forhåndsstemmegivning 

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemmegivning innen kommunen, jf. 

valgforskriften § 24. Det forutsettes ved kunngjøring av forhåndsstemmegivningen at det 

benyttes et medium som når ut til de fleste av velgerne. Dette kan være en lokalavis, 

informasjonsavis for kommunen og lignende. Departementet vil særlig oppfordre 

kommunene om å tilrettelegge for at det blir lagt ut tydelig og god informasjon om valget på 

kommunenes nettsider. 

Forhåndsstemmegivning på institusjoner skal – som all annen forhåndsstemmegivning – 

kunngjøres. Dette bør skje både ved oppslag på institusjonen og i avisene. Videre bør de 

ansatte ved institusjonen si fra til sengeliggende og andre som ikke kan lese oppslagene.  

 

 

 

Vurdering: 

De foreslåtte tidene for forhåndsstemmesteder og tider er i henhold til Valgloven, samt i tråd 

med kommunens tidligere praksis. Ved Stortingsvalget i 2013 gikk Valgstyret bort fra at det 

skulle være forhåndsstemmemottak i hele forhåndsstemmeperioden ved Lebesby bygdetun. 

Ved de tre siste valgene er det innført 2 forhåndsstemmedager på Lebesby, noe sekretariatet 

mener fungerte tilfredsstillende, og som en ønsker å videreføre. Dette er også i hht. 

Valgloven.  

 

Lokalene er valgt på bakgrunn av tidligere praksis. Rådhuset er tilrettelagt for 

funksjonshemmede og ligger sentralt til, og dermed tilgjengelig for velgerne. I tillegg er det 

samme bygg som benyttes under Valgting.  

 

Datoer for stemmegivning på institusjon og ambulerende stemmegivning er valgt på 

bakgrunn av Valgloven, noe som også gjør gjennomføring av mottak enklere med tanke på de 

lange avstandene for å nå ut til stemmegivere i indre del av Laksefjord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


